
 
 

1  

 

 ٢٠٣٠م ملعلمني يف إطار التعليم حىت عافريق العمل الدويل اخلاص املعين اب
 االجتماع السنوي واملنتدى الثاين عشر للحوار بشأن السياسات

 ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 ٢٠١٩ ديسمرب/األول انونك  ١١-٨

 مستقبل التدريسإعالن ديب بشأن 
 )٢٠١٩ ديسمرب/األول كانون  ١١ ديب،(

، الذي عقده فريق العمل الدويل الثاين عشر للحوار بشأن السياساتدولة، اجتمعنا يف املنتدى  ١٠٢حنن، الوزراء واملمثلني واملشاركني من 
ابلرتبية عنية امل هاتاجلملعلمني و كمجموعة من ا،  )اإلمارات العربية املتحدة(، يف ديب ٢٠٣٠اخلاص املعين ابملعلمني يف إطار التعليم حىت عام 

من أهداف التنمية  ٤ اهلدف اتيف املستقبل وحتقيق طموح الرتبوية للُنظمكيفية إعداد املعلمني   عنبتقدمي أفكار جديدة  امللتزمةوالتعليم 
اجلميع يف التعليم ومن  وإدماجالناشئة، واإلنصاف لتعليم ا تتكنولوجيادريس املبتكرة، و املتعلقة بُنهج الت الرؤىولقد مجعنا . املستدامة

مجيع أحناء العامل، وسعينا إىل حتديد الثغرات يف هذه السياسات  يفاملعلمني  تدريبخالله، والسياسات واملمارسات املتبعة يف جمال 
لتوفري  احلديثة تتكنولوجيا، وتسخري الواإلدماجعلى دور املعلمني يف هذا السياق املتغري لضمان اإلنصاف  مداوالتناوركزت . واملمارسات

إضافة إىل ذلك، اجتمع عمداء عدد من املؤسسات، ابعتبارهم مسؤولني يف و . ، واالخنراط يف التطوير املهين املستمروسائل التعلم اجملدي
 . لمني، وقدموا وجهات نظرهم وتوصياهتم القّيمةاملع تدريبإعداد و املقام األول عن 

واملهارات  املعارف اكتساب اعرتافاً منها أبن املتعلمني حيتاجون اليوم إىل -ويتخذ العديد من البلدان ابلفعل خطوات جريئة يف هذا الصدد 
دوراً هامًا يف  املعلمونويؤدي . والعامل واجملتمع احملليجمتمعهم لتحقيق إمكا�هتم ابلكامل واإلسهام على حنو جمٍد يف  املناسبة املواقفتبّين و 

التعلم املستقل واملوجه ذاتيًا والقائم على العمل اجلماعي يف  ضرورة وأشر� إىل. وتغيري صفوفهم الدراسية وجمتمعاهتم مالتعل ةحتويل بيئ
 . ومع العامل يما بينهمفكيفية تفاعل املعلمني واملتعلمني   تكنولوجيااملستقبل، يف سياق حتدد فيه ال

أوجه عدم  تفاقميؤدي إىل  قدفرص احلصول على التعليم، إال أن استخدامها على حنو غري مالئم  ز�دة تكنولوجياالمبقدور ويف حني أن 
استخدام  ليتمكنوا منوجيب أن يكون املعلمون مدربني تدريباً جيداً . املساواة، والتضليل اإلعالمي، والتأثري سلباً على رفاه املعلمني واملتعلمني

وينبغي أن ُيستثمر يف . التعلم بطريقة اسرتاتيجية وتيسري التفاعل احلاسم والقائم على املشاركة مع أساليب التعلم الرقمي تتكنولوجيا
، وينبغي هلا أن تكمل اجملاالت اهلامة األخرى كوكبنات واستدامة  مراعاة آاثرها على املتعلمني واجملتمعا احلرص علىالتعلم مع  تتكنولوجيا

 . لتنمية قدرات املعلمني، مثل التدريب والدعم الرتبوي واإلداري، والعمل الالئق
، ومجاعات فرادىالتحد�ت اليت يواجهها املعلمون  وأشر� إىل. وحنن ندرك أن املعلمني هم مفتاح التصدي ألزمة التعلم اليت تواجه العامل

 اتاملناطق الريفية والنائية، واملناطق املتضررة من النزاع: وهي تشمل. ومهنة التدريس بشكل أعم، وكذلك السياقات املتنوعة اليت يعملون فيها
االستقرار  ويتأثر املعلمون أيضًا بتغري املناخ وعدم. والتشرد واهلجرة، وضخامة أحجام الصفوف، وعدم كفاية اهلياكل األساسية واملوارد
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إذ ال يزال يتعني توظيف أكثر  -والتحدي الذي يواجهه اجملتمع العاملي هائل . االقتصادي واألزمات السياسية والشواغل الصحية احلادة
 ٤ اهلدف لكي يتسىن حتقيق ٢٠٣٠مليون معلم من املؤهلني واملدربني تدريباً مناسباً ومنحهم أجراً كافياً على نطاق العامل حبلول عام  ٦٩من 

 . من أهداف التنمية املستدامة
ويف هذا السياق، شددت احلكومات واجلهات املعنية يف منتدى احلوار بشأن السياسات على ضرورة صياغة سياسات تعليمية وتربوية 

   .مبتكرة تستجيب هلذه االجتاهات والتحد�ت العاملية
املعلمني، واجملتمع  تدريبالتنمية، ومقدمي خدمات  يف جمال شركاءالوممثليهم، و حنن، وزراء التعليم وممثلي احلكومات، واملعلمني 

املدين، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص املشاركني يف املنتدى الثاين عشر للحوار بشأن السياسات الذي يعقده فريق 
 ٤ ة لتسريع التقدم حنو حتقيق اهلدفختاذ إجراءات جريئاجتمعنا لنؤكد من جديد التزامنا اب، ٢٠١٩ العمل اخلاص ابملعلمني يف عام
إىل ضمان توفري معلمني  ةج الرامي-٤ الغاية، وال سيما ٢٠٣٠ جدول أعمال التعليم حىت عام -من أهداف التنمية املستدامة 

يف  التدريسونؤكد من جديد احلاجة إىل رؤى جريئة بشأن مستقبل  .مؤهلني أتهيًال جيدًا وذوي دوافع عالية ومدعومني
لُنظم الرتبوية اليت تؤثر سياسات ااملتعلقة باالسرتاتيجيات الوطنية، وندعو احلكومات إىل القيام ابستثمارات متكاملة يف مجيع األبعاد 

 .والتعلم التدريس أساليب يف
والتعلم اليت تساعد يف التغلب على استبعاد املهمشني، وندعو البلدان إىل ضمان دعم املدارس  التدريسونؤكد من جديد التزامنا أبشكال 

ة واألشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون والالجئون، ع الطالب، مبن فيهم الشعوب األصليواملعلمني لتلبية االحتياجات التعليمية الفريدة جلمي
 . وتعزيز املساواة بني اجلنسني

دة املعلمني على تقدمي تعليم جيد، مبا يف ذلك االستخدام الفعال للتكنولوجيا يف صفوفهم الدراسية، وتوفري البنية التحتية مبساع ونلتزم
 وندعو احلكومات واجملتمع الدويل وسائر اجلهات املعنية إىل. الالزمة لتحقيق ذلك وال سيما يف املدارس واجملتمعات احمللية املهمشة واحملرومة

 : ا يليالقيام مب
 فرص التطوير املهين املستمر، والتقدم الوظيفي؛توفري لسياق لتدريب املعلمني، و ابوضع مبادئ توجيهية ذات صلة  (أ)

 ؛ وفقاً للسياق ةواحملدد ةملبتكر والتعلم ا أساليب التدريستسخري التكنولوجيا لدعم  (ب)
احلديثة يف الصفوف  تكنولوجياوالنفسية واالجتماعية الالزمة الستخدام التزويد املعلمني ابألدوات واملوارد واملهارات الرتبوية  (جـ)

 الدراسية يف املستقبل بطريقة عادلة وآمنة وأخالقية وصحيحة؛
   .والتعلم املبتكرة التدريس تكنولوجياج و حتديد وتطوير وحتفيز استخدام �ُ  مساعدة املؤسسات واملعلمني واجلهات األخرى املعنية على (د)

 أيضاً  ونلتزم. التمثيلية لفهم احتياجات املعلمني وهيئاهتموندعو احلكومات إىل تكثيف جهودها للدخول يف حوار اجتماعي مع املعلمني 
هذا ونوصي يف . م الذي يركز على املستقبلاملعنية احمللية األخرى يف التعلاملشاركة الفعالة ألولياء األمور واجملتمعات احمللية واجلهات ضمان ب

 :الصدد مبا يلي
 اجلهات املعنية والشركاء؛  دعم مجيع اجلهود الرامية إىل إجراء حوار واسع النطاق ومفيد مع مجيع (أ)

 .لعمل مع مجيع اجلهات املعنية على تعزيز ُنظم التعليم العام لضمان تقدمي تعليم جيد ومنصفا (ب)
 . تعليم جيد وشامل ومنصف للجميع توفريوندعو مجيع اجلهات الفاعلة إىل تنشيط وتنسيق اجلهود الوطنية والعاملية لدعم املعلمني يف 

إىل مواصلة العمل كمنرب للدعوة وتبادل املعارف واملشاركة  ٢٠٣٠عام ملعلمني يف إطار التعليم حىت وندعو فريق العمل الدويل اخلاص املعين اب
 .قضا� املرتبطة بشؤون املعلمنيعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف الالوطنية وتعزيز الت


